
5 de novembre 
de 1926 

John Berger naix a 
Londres. Crític 
d’art, pintor, 
novel�lista i poeta, 
és autor d’obres 
com ara: Un pintor 
de hoy, Lila y Flag, 
Hacia la boda, Aquí 
nos vemos, Esa belleza, Fotocopias i G, amb 
la qual va guanyar el Booker Prize el 1972. 

5 de novembre 
de 1963 

Mor Luis Cernuda 
Bidón a l’exili 
mexicà. Poeta 
espanyol el qual 
pertany a la 
Generació del 27, és 
autor de Con las 
horas contadas, 

Donde habite el olvido, Desolación de la 
quimera, Vivir sin estar viviendo. Havia 
nascut a Sevilla el 21 de setembre de 1902. 

7 de novembre de 1913 

Naix Albert Camus 
a Mondovi 
(actualment Drean, 
Algèria). Premi 
Nobel de Literatura 
el 1957, va escriure 
L’estranger, La 
pesta, L’home 
rebel.Va morir en 
un accident 
automobilístic a 
Villeblerin (França) el 4 de gener de 1960. 

11 de novembre de 
1928 

Naix a Panamà 
l’escriptor mexicà Carlos 
Fuentes. Premi 
Cervantes 1988 i Premi 
Príncep d’Astúries de les 
Lletres 1994. Són seues 
les novel�les Cambio de 
piel, La silla del águila, 
Diana o la cazadora solitaria,... 

11 de novembre de 1926 

Naix a Jerez de la 
Frontera José Manuel 
Caballero Bonald, 
escriptor i poeta. 
D’entre les seues obres 
destaquen: Toda la  
noche oyeron pasar 
pájaros, Tiempo de 
guerras perdidas i 
Somos el tiempo que 
nos queda. Ha rebut el 

Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana 
2004, el Nacional de les Lletres Espanyoles 
2005 i el Nacional de Poesia 2006. 

16 de novembre de 1922 

Naix a Azinhaga 
(Portugal) José 
Saramago. Premi 
Nobel de Literatura el 
1998. Destaquem ací 
les novel�les: Alçat del 
sòl, Memorial del 
convent, L’any de la 
mort de Ricardo Reis, 
La balsa de piedra, 
Història del setge de 
Lisboa, La caverna, L’evangeli segons 

Jesucrist, L’home duplicat, Tots els noms, 
Assaig sobre la ceguera, Assaig sobre la 
lucidesa,...  

18 de novembre 
de 1939 

Margaret Atwood 
naix a Ottawa 
(Canadà). Poeta, 
novel�lista i crítica 
literària, li va ser 
atorgat el Premi 
Príncep d’Astúries de 
les Lletres el 2008. 
És autora de La puerta, Resurgir, L’assassí 
cec, La mujer comestible i El cuento de la 
criada. 

19 de novembre 
de 1923 

Nadine Gordimer naix 
a Springs (Sud-àfrica). 
És autora d’obres com 
ara: El conservador, La 
filla del Burger, La gent 
de July, Història del 
meu fill,... Li va ser 
concedit el Premi 

Nobel de Literatura el 1991. 

21 de novembre 
de 1941 

Naix a Montevideo 
Cristina Peri 
Rossi, escriptora, 
traductora i 
periodista. Com a 
escriptora ha 
explorat la poesia, 
l’assaig, relats i 
novel�la. D’entre les seues obres destaquen: 



La nave de los locos, Indicios pánicos, Una 
pasión prohibida, Desastres íntimos, 
Diáspora i Descripción de un naufragio. 

22 de novembre de 
1953 

A Boston mor el 
dramaturg Eugene 
Gladstone O’Neill. 
Premi Nobel de 
Literatura el 1936, és 
autor d’obres com Desig 
sota els oms, Estrany 
interludi, Més enllà de 
l’horitzó, El dol escau Electra,... Havia nascut 
a Nova York el 16 d’octubre de 1888. 

23 de novembre de 1922 

Joan Fuster i 
Ortells naix a 
Sueca. Els seus 
primers escrits 
foren llibres de 
poesia (Narcís, 
Terra a la boca,...) 
i amb El descrèdit 
de la realitat 
inicia una brillant 

carrera assagística: Nosaltres els valencians, 
Combustible per a falles, Diccionari per a 
ociosos, Cansar-se d’esperar, El blau en la 
senyera, La Decadència del País Valencià. 
Premis que va rebre: Premi Lletres d’Or 1963 
i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
1975. Va morir a Sueca el 21 de juny de 
1992. 
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25 de novembre de 1951 

Naix a Cartagena 
(Múrcia) el novel�lista 
i periodista Arturo 
Pérez-Reverte. És 
autor de La tabla de 
Flandes, La sombra 
del águila, Territorio 
comanche, La piel del 
tambor i la col�lecció 
Las aventuras del 
capitán Alatriste. És 
membre de la Reial Acadèmia Espanyola de 
la Llengua des del 2003.  

28 de novembre 
de 1881 

Naix Stefan Zweig a 
Viena. Autor de Carta a 
una desconeguda, El 
món d’ahir, Novel�la 
d’escacs, Vint-i-quatre 
hores de la vida d’una 
dona. Se suïcidà a 
Petròpolis (Brasil) el 22 

de febrer de 1942. 

30 de novembre 
de 1935 

Mor a Lisboa 
Fernando Antonio 
Nogueira de Seabra 
Pessoa, poeta i 
assagista. Va 
publicar sota 
diferents 
heterònims. El Llibre 
del desfici és l’obra 
més coneguda. Havia nascut a Lisboa el 13 
de juny de 1888. 
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